
    1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
राजकीय पक्ाांची काययशाळा 

 
 
 

7 मे 2018 
 
 
 

पाटकर सभागहृ, एसएनटीडी महहला हिद्यापीठ 
चर्चगेट, 
म ुंबई. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    2 

पार्श य्भमूी 
राज्य निवडणकू आयोगातरे्फ राज्य घटिेतील 73 व 74 व्या घटिा दरुूस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिनमत्त येथील 

एसएिडीटी मनहला नवद्यापीठाच्या पाटकर सभागहृात 7 मे 2018 रोजी राजकीय पक्ाांची काययशाळा आयोनजत 
करण्यात आली होती. ‘राजकीय पक्ाांद्वारे सशक्त लोकशाही’ हा काययशाळेचा नवषय होता.  

राज्य निवडणकू आयकु्त ज. स. सहानरया याांच्या प्रमखु उपस्स्थतीत उद घाटि सत्र झाले. त्याांिी राज्य निवडणकू 
आयोगासांदभात सादरीकरण केले. आयोगाचे सनचव शेखर चन्िे यावेळी उपस्स्थत होते. ज्येष्ठ नवचारवांत डॉ. सहुास 
पळशीकर याांिी ‘राजकीय पक्: प्रनतमा आनण अपेक्ा’ या नवषयावर माांडणी केली. सामानजक काययकते नवश्वांभर चौधरी 
याांिी ‘राजकीय पक्ाांकडूि अपेक्ा’ याबाबत नवचार व्यक्त केले. पणेु येथील गोखले राज्यशास्त्र व अथयशास्त्र सांस्थेच्या 
प्रा. मािसी र्फडके याांिी ‘महाराष्रातील स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणकुा’ या नवषयावर सादरीकरण केले. 
उद्घाटि सत्रािांतर खलेु चचासत्रही झाले.  

काययशाळेत राज्य निवडणकू आयोगाच्या ‘निवडणकू वाता’चेही नवनवध मान्यवराांच्या हस्ते प्रकाशि करण्यात 
आले. राज्य निवडणकू आयोगाकडील िोंदणीकृत सवय पक्ाांच्या प्रनतनिधींिा काययशाळेसाठी आमांनत्रत केले होते. 
राष्रीय समाज पक्ाचे अध्यक् व मांत्री महादेव जािकरदेखील काययशाळेस उपस्स्थत होते. 
 
सां्ादासाठी काययशाळा: श्री. चन्ने 

श्री. शेखर चन्िे याांिी उपस्स्थताांचे स्वागत केले व काययशाळेच्या आयोजिाची भनूमका नवशद केली. त्यातील 
ठळक मदेु्द असे: 

 निभयय, मकु्त व पारदशयक वातावरणात निवडणकुा घेण्यात राजकीय पक्ाांची भनूमका अत्यांत मोलाची असते. 
त्यादषृ्टीिे सांवाद साधण्यासाठी या काययशाळेचे आयोजि केले आहे. 

 लोकशाही सदुढृ करण्यासाठी राजकीय पक्ाांिी चाांगले उमेदवार उभे करणे अपेनक्त आहे. 
 निवडणकुाांत आर्थथक बळाचा दरुुपयोग टाळणे, गुांड प्रवतृ्तींिा लाांब ठेवणे, मतदाराांवर नवपनरत प्रभाव टाकणारी 

कृत्ये टाळणे, आचारसांनहतेचे पालि करणे, पक्ाांतगयत लोकशाही असणे आदी मदु्दाांवर या काययशाळेत चचा 
अपेनक्त आहे. 

 
उत्पन्नाचा स्त्रोत नमदू करणे आ्र्शयक: श्री. सहाररया 

श्री. सहानरया याांिी 73 व 74 वी घटिा दरुुस्तीची वैनशष्ये, निवडणकुाांसांदभातील चचतेचे मदेु्द, अपेनक्त 
निवडणकू सधुारणा इत्यादी नवषयाांचा परामशय घेतला. याबाबत व्यापक नवचारमांथिाची आवश्यकता असल्याचे ते 
म्हणाले. त्याांच्या सादरीकरणातील ठळक मदेु्द असे: 

 सि 1992 मधील ऐनतहानसक 73 व 74 व्या घटिा दरुुस्तीमळेु स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांिा सांनवधानिक दजा. 
 स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांमध्ये मनहला, अिसुनूचत जाती-जमाती व इतर मागासवगीयाांसाठी आरक्ण. 
 स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणकुाांसाठी सि 1994 मध्ये राज्य निवडणकू आयोगाची स्थापिा. 
 राज्य निवडणकू आयोगाच्या स्थापिेपवूी स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणकुाांची जबाबदारी ग्रामनवकास 

व िगरनवकास नवभागावर होती. 
 स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणकुाांद्वारे दर पाच वषांिी समुारे 2.50 लाख लोकप्रनतनिधींची निवड. 
 राज्य निवडणकू आयोगाचा दजा, अनधकार व शक्ती भारत निवडणकू आयोगाप्रमाणेच. 
 राज्य निवडणकू आयोगाचे निदेश पाळणे शासिावर बांधिकारक. 
 राज्य निवडणकू आयोगाच्या आदेशाांचे पालि ि करणाऱ्या 220 राजकीय पक्ाांची िोंदणी रद्द.  
 िामनिदेशिपते्र व शपथपते्र सांकेतस्थळाद्वारे भरण्याची सनुवधा. 
 उमेदवाराांच्या गनु्हेगारी पाश्वयभमूीची व नवत्तीय तपनशलाांची मतदाि कें द्ाांबाहेर ठळक प्रनसद्धी. 
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 मतदार जागतृी मोनहमेमळेु मतदार िोंदणीत लक्णीय वाढ (सि 2016- 12 लाख व 2017- 21 लाख). 
 मतदािाची टक्केवारीत मोठी वाढ (महािगरपानलका: सि 2012- 48.59 व 2017- 56.40. 
 िगरपनरषदा/ िगरपांचायती: सि 2012- 65.16 व 2017- 70.00 आनण नजल्हा पनरषदा: सि 2012- 67.81 

आनण 2017- 69.02.) 
 आर्थथक बळाचा गैरवापर, गनु्हेगारी पाश्वयभमूीचे उमेदवार, मतदाराांिा प्रलोभिे व आनमष देण्याची प्रवतृ्ती, 

पक्ाांतगयत लोकशाहीबाबत प्रश्िनचन्ह आदी मदेु्द चचतेचे ठरत आहेत. 
 मा. सवोच्च न्यायालयाच्या निकालािसुार शपथपत्राांमध्ये उत्पन्िाचा स्त्रोत िमदू करणे आवश्यक. 
 उमेदवाराांच्या अहयतेसांदभातील पात्रता, अटी व निकष व्यापक करण्याची आवश्यकता. 
 िोटाला सवानधक मते नमळाल्यास िव्यािे निवडणकुा घेण्याची गरज. 
 राजकीय पक्ाांसाठी खचय मयादा निस्श्चत करण्याची आवश्यकता. 
 पाच वषांमध्ये एकही उमेदवार उभा ि करणाऱ्या राजकीय पक्ाबाबत गाांभीयािे नवचार करण्याची 

अवशयकता. 
 राजकीय पक्ाांिी स्वच्  प्रनतमा व समानजक बाांनधलकी असलेले उमेदवार उभे करणे आवश्यक. 
 मतदाराांिा प्रलोभिे व आनमष देणे टाळूि आदशय आचारसांनहतेचे कटाक्ािे पालि करणे आवश्यक. 

 
‘मतदार सांरक्ण कायदा’ची गरज: डॉ. चौधरी 

डॉ. हिश्िंभर चौधरी यांनी ‘राजकीय पक्ाांकडूि अपेक्ा’ या नवषयावर आपली मते माांडली. निवडणकू 
यांत्रणेबाबतही त्याांिी काही अपेक्ा व्यक्त केल्या. त्याांच्या माांडणीतील ठळक मदेु्द असे: 

 राज्य निवडणकू आयोग स्वायत्त आहे; पण स्वतांत्र िाही. निरपेक् निवडणकुा आनण सरकारी पक्ाचा हस्तक्ेप 
टाळण्यासाठी स्वायत्ततेबरोबरच निवडणकू आयोग स्वतांत्रदेखील असणे आवश्यक आहे. 

 ‘भारतीय प्रशासकीय सेवा’ व ‘भारतीय पोलीस सेवे’च्या धतीवर ‘इांनडयि इलेक्शि सर्व्व्हसेस’ (IES) असावी. 
या अनधकाऱ्याांचा शासिाच्या आस्थापिेशी सांबांध िसावा. 

 मतदार याद्याांचे अद्ययावतीकरण करण्याची प्रनिया निरांतर असावी. मतदार याद्या तयार करणारी यांत्रणा 
अनधक सक्म करावी. याबाबत िागनरकाांतही जबाबदारीची भाविा निमाण व्हायला हवी. 

 निवडणकू जाहीरिाम्यातील अश्वासिाांची पतूी होत िाही. त्यासाठी ग्राहक सांरक्णाप्रमाणे ‘मतदार (मालक) 
सांरक्ण कायदा’ची गरज आहे. 

 प्रलोभिाांचा प्रश्ि गांभीर आहे. लोकाांच्या पैशातिू िको ती आश्वासिेही नदली जातात. राजकीय पक् कमी पडत 
असल्यामळेु एकूणच लोकशाहीचे वैयस्क्तकीकरण झाले आहे. 

 िोटाला सवानधक मते नमळाल्यास िव्यािे निवडणकू घेण्यात यावी. रे्फरनिवडणकुीत सवय जिेु उमेदवार अपात्र 
ठरवावेत. 

 इलेक्रॉनिक मतदाि यांत्राांमळेु उमेदवाराांिा मतदाि कें द्निहाय नमळालेली मते जाहीर केली जातात. पनरणामी 
मतदािाची गोपनियता राहत िाही. याचा त्रास अल्पसांख्याक घटकाांिा सोसावा लागतो. त्यासाठी टोटलाईझरचा 
वापर करूि उमेदवाराांिा नमळालेली मते मतदाि कें द्निहायऐवजी एकनत्रतरीत्या जाहीर करावीत. 

 निवडणकुा निभयय, मकु्त व पारदशयक असाव्यात आनण त्या तशा नदसाव्यातही. म्हणिू मतदाि यांत्राांबाबत शांका 
असल्यास त्याांचे निस्श्चतच निरसि केले पानहजे. 

 फ्लेक्समळेु शहराांचे व गावाांचे नवद्पुीकरण होत आहे. नवकासाऐवजी फ्लेक्समधिूच िेततृ्व येऊ लागले आहे, 
हे गांभीर आहे. राजकीय पक्ाांिीच यावर मागय काढावा. 

 राजकीय पक्ाांिा नमळणाऱ्या देणगयाांबाबत पारदशयकता असावी. देणगयाांमळेु नहतसांबांधाांचा (का ाँस्फ्लक्ट ऑर्फ 
इांरेस्ट) प्रश्ि निमाण होतो. आयोगािे देणगयाांची नकमाि यादसृ्च् क (राँडम) पद्धतीिे तपासणी करावी. 
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 राजकीय पक्ाांिी स्वत:हूि मानहती अनधकाराखाली यायला हवे. ध्येय, धोरणाांचा समावेश िसला तरी नकमाि 
त्याांचे आर्थथक व्यवहार मानहती अनधकारात असावेत. 

 राजकीय पक्ाांिी आपला जमा- खचय सांकेतस्थळावर स्वत:हूि टाकावा. यातिू पक्ाांमध्ये पारदशयकतेची स्पधा 
निमाण होऊ शकते. 

 जिता सक्म होण्याऐवजी राजकीय पक् सक्म होत आहेत. वास्तनवक राजकीय पक् लोकाांचे वाहक आहेत. 
लोक सक्म झाले पानहजेत. 

 नललावाद्वारे सरपांच निस्श्चत करूि निवडणकू टाळण्याचा प्रकार गांभीर आहे. हा लोकशाहीच्या मळू 
तत्वाांवरच घाला आहे. 

 निवडणकू काळात आचारसांनहता असतेच; पण ऐरवीदेखील कायमस्वरूपी नकमाि आचारसांनहता असावी. 
र्फक्त ही आचारसांनहता अनभव्यक्ती स्वातांत्र्याच्या आड येऊ िये. 

 एखादा पक् सावयजनिक प्रश्िाांवर काम करत असल्यास निवडणकू लढनवली िाही, म्हणिू त्याची िोंदणी रद्द 
होऊ िये. निवडणकू ि लढण्याचा हक्कही मान्य केला पानहजे.  

 पक्ाांतगयत लोकशाही हा केवळ देखावा आहे. पक्ाांतगयत लोकशाहीला असलेला धोका मळू लोकशाहीवरच 
घाला घाल ूशकतो. 

 निवतृ्तीपवूी काही अनधकारी एखाद्या राजकीय पक्ाचे नहतसांबांध जोपासतात. निवतृ्तीिांतर ते लगेचच सांबांनधत 
पक्ात प्रवेश करतात; थेट निवडणकुाही लढनवतात. निवतृ्तीिांतर यात नकमाि दोि- तीि वषे खांड असावा. 

 
लोकप्रियतेबरोबर प्रिश्िास महत्िाचा: डॉ. पळशीकर 

डॉ. सहुास पळशीकर यांनी ‘राजकीय पक्: प्रनतमा आनण अपेक्ा’ या हिषयािर अत्यंत अभ्यासपिूवक ि चचतनशील 
हििेचन केले. त्यांच्या मांडणीतील ठळक मदेु्द असे: 

 राजकीय पक् म्हणजे “सत्ता नमळनवण्यासाठी आनण नटकनवण्यासाठी खलु्या स्पधेद्वारे प्रयत्ि करणारे गट होय.”  
 लोकाांिा सांघनटत करूि आपल्या बाजलुा वळवणे हा राजकीय पक्ाांच्या कामाचा गाभा आहे. 
 लोकाांिा आपल्याकडे वळनवण्यासाठी काययिम, धोरणे, नवचारप्रणाली, घोषणा, प्रतीके, भावनिक आव्हािे, 

िेततृ्व, लोकसेवा इत्यादींची राजकीय पक्ाांिा गरज असते. 
 कोणत्याही समाजात मतभेद, गट आनण बहुनवध नहतसांबांध अपनरहायय असतात. 
 लोकशाहीच्या खलु्या स्पधेत आनण निवडणकुाांमध्ये राजकीय पक् मध्यवती असतात.  
 स्वातांत्र्यपवूय काळात नवनवध चळवळी, सधुारणा, वाटाघाटी, मयानदत निवडणकुा इत्यादींमधिू राजकीय पक्ाांची 

निर्थमती. 
 स्वातांत्र्यािांतर सांनवधािािे प्रदाि केलेल्या सांघटिा स्वातांत्र्याच्या बळावर व मतानधकारावर आधानरत खलु्या 

निवडणकू पद्धतींमळेु राजकीय पक्ाांिा मोठा वाव. 
 देशाचे नियांत्रण राजकीय पक् करतात; पण राजकीय पक्ाांचे नियांत्रण कोण करतां? हा व्यवस्थेतील नवरोधाभास 

आहे. 
 आपणच आपले नियांत्रण करण्याचे भाि ि ठेवल्यास व्यवस्था कोलमळते. तसे झाल्यास लोक नवरोधात 

जातात. 
 एका अभ्यासाच्या निष्कषािसुार सि 2005 मध्ये राजकीय पक्ाांवर 36 टक्के िागनरकाांिा नवश्वास होता. सि 

2013 मध्ये र्फारसा र्फरक जाणवला िाही. कारण 37 टक्के लोकाांिीच नवश्वास दशयनवला. 
 राजकीय पक्ाांवर नवश्वास दशयनवण्याचे प्रमाण सि 2005 मध्ये 49; तर सि 2013 मध्ये 46 टक्के आढळूि 

आले. 
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 साधारणत: पोलीस चकवा अनधकाऱ्याांनवषयी अनवश्वासाचे प्रमाण जास्त असते; परांत ु राजकीय पक्ाांवर 
अनवश्वास असणे म्हणजे लोकाांचे िेततृ्व करणाऱ्याांवरच लोकाांचा नवश्वास िसणे, हे गांभीर आहे. 

 जागनतक नवचार केल्यास तुलिेिे भारतात लोकाांचा राजकीय पक्ाांवर जास्त नवश्वास आहे, हे आपल्या 
राजकीय पक्ाांचे श्रेय मािावे लागेल. 

 राजकीय पक् आवश्यक आहेत; पण पक्ाांचा व्यवहार लोकशाही पद्धतीचा असतोच, असे िाही. पक् सतत 
लोकाांमध्ये असतात. तरीही पक्ाांवर ठरानवक लोकाांचेच वचयस्व असते. तरीही अिेक समहू प्रनतनिनधत्वानविा 
राहतात. 

 लोक राजकीय पक्ाांवर नवश्वास ठेवत िाहीत; पण आपल्या कामाांसाठी पक्ाांकडेच जातात. यावरच आपल्या 
देशाचे राजकारण चालते. 

 राजकीय पक् स्थापि करणे अनतशय सोपे आहे; पण नटकनवणे कठीण असते. चालनवणे त्याहूि अवघड आहे.  
 काययकते, सभासद, निधी आदींचा कोणीही नवचार करत िाही; पण पक् चालनवतािा हे लागते. काही पक् 

पदापयणातच जोरदार यश सांपादि करतात; पण िांतर र्फारसे यशस्वी होतािा नदसत िाही.  
 राजकीय पक्ाांची बराच काळ  ोटा पक् म्हणिू राहण्याची तयारी असावी लागते. सत्ता आनण पदाांचे उनद्दष्ट 

िैसर्थगक आहे; परांतु वाट पाहण्यास कोण तयार असते? अधीर िेते आनण काययकते ही अडचण आहे. 
 लोकसभेच्या सि 2009 मधील निवडणकुीत 465; तर सि 2014 मधील निवडणकुीत 363 पक्ाांिी आपले 

उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी या दोन्ही निवडणकुाांमध्ये केवळ 36 पक् लोकसभेत नदसले. त्यातही दोन्ही 
निवडणकुाांत 20 पक्ाांचे केवळ 3 चकवा त्यापेक्ा कमी सदस्य होते.  

 महाराष्र नवधािसभेच्या सि 2009 मधील निवडणकुीत 273; तर सि 2014 मधील निवडणकुीत 202 
पक्ाांिी आपले उमेदवार उभे केले होते. त्यापैकी सि 2009 मध्ये 14; तर सि 2014 मध्ये 12 पक् नवधािसभेत 
नदसले. त्यातही सि 2009 च्या निवडणकुीत 7 आनण सि 2014 च्या निवडणकुीत 8 पक्ाांचे केवळ 3 चकवा 
त्यापेक्ा कमी सदस्य होते. 

  ोया पक्ाांसमोर नटकूि राहण्याचे मोठे आव्हाि आहे. काययकते नमळनवणे, नटकनवणे आनण त्याांचा उत्साह 
वाढनवणे महत्वाचे असते.  

 राजकीय पक्ाांिा वगयणी, देणगया, निवडणकुा या खर्थचक बाबीही पेलाव्या लागतात. पनरणामी  ोया पक्ाांचा 
राजकीय यशाचा आलेख कमी असतो. 

 पक्ाची सांघटिबाांधणी करण्यासाठी स्थानिक स्तरावरील यांत्रणा, सांलगि सांघटिाांचे जाळे, पक्ाांतगयत लोकशाही 
आनण सवय काययकत्यांच्या अपेक्ाांच्या सांतलुिासाठी सजग राहावे लागते. 

 पक्ाला जिमताचा पाचठबा नमळवूि देतो, अशी कां त्राटे घेणारे लोक तयार झाले आहेत; पण ते लोक निव्वळ 
थापा मारतात. 

 लोकाांचा पाचठबा नमळनवण्यासाठी राजकीय मािसशास्त्रात अिेक क्लपृ्त्या असल्या तरी हे शास्त्र अवघड 
आनण अदशृ्य आहे.  

 सवात महत्वाचा मागय म्हणजे प्रसारमाध्यमाांच्या माध्यमातिू सतत लोकाांच्या डोळ्यासमोर राहावे लागते; परांतु 
प्रसारमाध्यमातील जानहरातींवर चकवा एकाच िेत्याच्या आधारे पक् चालनवण्याचा प्रयत्ि नचरांतर यश देत िाही.  

 पाचठबा नमळनवण्यासाठी एका सामानजक गटाच्या नहताचा पाठपरुावा करणे, मोठ्या सामानजक आघाड्या 
उभारणे आनण लागेबाांध्याांचे जाळे नवणणे हेदेखील मागय अवलांबनवले जातात. 

 भावनिक आव्हािाांद्वारे यश सांपादि करण्याचा कल अलीकडे जगभर नदसतो आहे. त्याबाबत अमेनरका, 
रनशया आनण तकुय स्तािातील निवडणकुाांत ही प्रारूपे नवकनसत होतािा नदसली; पण ही प्रारूपे र्फार काळ नटकत 
िाहीत. 
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 जगभरातील राजकीय पक्ाांपुढे अनधमान्यता आनण नवश्वासाहय तेसांदभात मोठा पेचप्रसांग उभा ठाकला आहे. 
जगभर पक्ाांची सभासद सांख्या कमी-कमी होत आहे. कारण सांशयाचे वातावरण आहे. 

 लोकनप्रयता नमळते; पण लोकाांचा नवश्वास नमळत िाही, अशा अवस्थेत राहायचे की नवश्वास सांपादि 
करायचा? हा महत्वाचा प्रश्ि आहे. 

 सत्ता सांपादि करणे हे राजकीय पक्ाच्या जीनवताचे उनद्दष्य आहे; परांत ुलोकनप्रयतेच्या आधारे लोकपरमाथय 
साधत लोकशाही भक्कम करायची की, केवळ निवडणकुा चजकूि र्फक्त काययकत्यांची सोय लावण्यावर 
समाधाि मािायचे, हा चचतिाचा मदु्दा आहे. 

 स्वाथय आनण परमाथाचा नवचार करतािा राजकारण हा पेशा आहे का? तो व्यवसाय आहे का? िसेल तर 
स्वत:चे व्यवसाय साांभाळूि राजकारण कसे करायचे? याकडे गाांभीयािे पाहण्याची आवश्यकता आहे. 

 स्वत:चे व्यवसाय चकवा नहतसांबांध राजकीय कामाांच्या आनण भनूमकाांच्या आड येणार िाहीत, याची काळजी 
घेणे महत्वाचे आहे. 

 राजकीय पक्ाांच्या देणगीदाराांच्या अपेक्ाांचा आनण लोकनहत साधण्याचा समतोल महत्वाचा ठरतो. त्यासाठी 
नहतसांबांधाांचा सांघषय (का ाँस्फ्लक्ट ऑर्फ इांरेस्ट) टाळायला हवा. म्हणिूच राजकीय पक्ाांिी स्वत:हूि नकमाि 
बांधिाांचा स्वीकार केला पानहजे. अन्यथा मतदाराांची िाराजी वाढत जाईल. 

 भारतीय लोकशाहीच्या यशात राजकीय पक्ाांचा मोठा वाटा आहे. मात्र लोकशाहीच्या नवस्तारासाठी आनण 
नतची आशयघिता वाढनवण्याची मोठी जबाबदारी राजकीय पक्ाांवर आहे. 

 लोकाांच्या मिात राजकीय पक्ाांनवषयी तचु् ताभाव वाढू द्यायचा? की; आदरभाव वाढवायचा? हा 
नवश्वासाहय तेचा प्रश्ि राजकीय पक्ाांच्याच हातात आहे. 

 राजकीय क्ेत्रात सगळे लबाड चकवा वाईट िसतात; परांत ुवाईट प्रवतृ्तींिी चाांगल्या प्रवतृ्तींिा हद्दपार केल्यास 
लोकशाही अडचणीत येऊ शकते. 

 
गुंभीर ग न्हे आप्रि करोडपती उमेदिार: िा. फडके 

पणेु येथील गोखले राज्यशास्र ि अथवशास्र संस्थेने महाराष्ट्रातील स्थाहनक स्िराज्य संस्थांच्या हनिडणकुांच्या 
हिहिध आयामांबाबत प्रथमच संशोधन केले आहे; तसेच असोहसएशन फॉर डेमोकॅ्रहटक हरफॉमवस या स्ियंमसेिी संस्थेने 
स्थाहनक स्िराज्य संस्थांच्या हनिडणकुांतील उमेदिारांच्या आर्थथक आहण गनु्हेगारी पाश्िवभमूीसंदभात पहहलयांदा 
हिश्लेषण केले आहे. त्याचे सारांश स्िरुपात प्रा. फडके यांनी सादरीकर केले. ते असे: 

 राज्यातील महािगरपानलका निवडणकुीतील साधारणत: 9 टक्के उमेदवाराांनवरुद्ध गांभीर स्वरूपाचे गनु्हे. 
 बहृन्मुांबई आनण िानशक महािगरपानलका निवडणकुीत सवानधक प्रत्येकी 29 टक्के उमेदवार करोडपती.  
 बहुताांश उमेदवार राजकीयदषृ्या सनिय कुटुांबातील व उमेदवारी देतािा गणुवते्तपेक्ा राजकीय पाश्वयभमूीच्या 

निकषाला प्राधान्य. 
 िगरनवकासाची दरूदषृ्टी असणारे उमेदवार राजकारणाच्या गनु्हेगारीकरणामळेु राजकीय व्यवस्थेपासिू लाांब.  
 श्रीमांत उमेदवार पैशाच्या जोरावर निवडणकुा चजकतात. खचय मयादेपेक्ा कमीत कमी चौपट जास्तीचा खचय 

करतात.  
 उमेदवार माझे प्रश्ि सोडण्यासाठी उपलब्ध असावा, अशा मतदाराांच्या सवयसाधारण अपेक्ा. 
 उमेदवार सनुशनक्त असावा, प्रभागस्तरीय मदेु्द स्थानिक स्वराज्य सांस्थेच्या बैठकीत उपस्स्थत करण्यासाठी तो 

सक्म असावा. 
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ख ले चचासत्र 
उद्घाटि सत्रािांतर खलेु चचासत्र झाले. यात श्री. चन्िे याांिी खलु्या चचासत्रात राजकीय पक्ाांच्या प्रनतनिधींच्या 

प्रश्िाांचे व शांकाांचे निरसि केले. आरएससीडीचे सांचालक भीम रासकर, राजकीय अभ्यासक डॉ. मदृलु निळे, डॉ. ए. 
एि. नसदे्धवाड, डॉ. सिुांदा नतडके, सीएलजीएर्फच्या अियुा कुवर आदीदेखील खलु्या चचासत्रात सहभागी झाले होते. 
या चचासत्रात काही सचूिाही आल्या त्या अशा: 

 इलेक्रॉनिक मतदाि यांत्राऐवजी ई-वोचटग असावे. कुठूिही मतदाि करता यावे. मतदािाचा एकच नदवस 
िसावा. मतदािाचे 15 नदवस असावेत.  

 प्रसारमाध्यमाांिी सवय पक्ाांिा समाि वागणकू द्यावी, यासाठी उपाययोजिा कराव्यात. 
 केवळ राजकीय पक्ाांच्या उमेदवाराांिाच निवडणकू लढण्याची सांधी असावी. अपक्ाांमळेु घोडेबाजाराला वाव 

नमळतो. 
 िोंदणीकृत पक्ाांिा सवय निवडणकुाांमध्ये समाि नचन्हे नमळानवत. 
 आधार काडयनशवाय मतदार यादीत िाव िोंदनवले जाऊ िये आनण मतदार यादीत िोंदनवलेल्या िावाला 

आधारकाडय जोडायला हवे. 
 िामनिदेिपते्र मागे घेण्याची सनुवधा िसावी. त्यामळेु भ्रष्टाचाराला सांधी नमळते. 
 लहाि पक्ाांिा सीएसआरच्या धतीवर निधी नमळावा. 
 सवय पक्ाांिी एकाच नठकाणी येऊि प्रचार करावा. त्यासाठी आयोगािे बैठक चकवा सभा आयोनजत करण्यासाठी 

पढुाकार घ्यावा. 
 िामनिदेशिपत्र भरतािा उमेदवारासोबत त्याच्या जवळच्या 25 जणाांची मानहती घ्यावी व निवडणकुीचे सवय 

व्यवहार त्याांच्यामार्फय तच व्हावेत. 
 आरनक्त जागेवरूि निवडणकू लढनवण्यासाठी लागणाऱ्या जातवैधता प्रमाणपत्राबाबत कायमस्वरुपी एकच 

धोरण असावे. 
 
काययशाळेचा साराांश 

डॉ. मदृलु निळे याांिी सामारोपप्रसांगी काययशाळेतील नवचारमांथिाचा साराांश माांडला. तो असा:  
 राजकीय स्वरुपाचे गनु्हे व इतर गनु्हे यातला र्फरक लक्ात घेतला पानहजे. 
 राजकीय पक्ाांकडूि मतदाराांिा देण्यात येणारी प्रलोभिे आनण आनमष; तसेच आर्थथक बळाचा दरुुपयोग 

टाळण्यासाठी सक्म कायदा आवश्यक आहे. 
 पक्ाांतगयत लोकशाही सदुढृ करण्यासाठी निवडणकू आयोगािे पढुाकार घ्यावा. 
 िोटाला सवानधक मते नमळाल्यास निवडणकुा रद्द करूि रे्फर मतदाि घ्यावे व आधीचे उमेदवार अपात्र 

ठरवावेत.  
 लहाि पक्ाांिाही वाव नमळावा, यासाठी एकनत्रत प्रचार करण्याच्या सनुवधेबाबत निवडणकू आयोगािे पढुाकार 

घ्यावा. 
 स्थानिक स्वराज्य सांस्थाांच्या निवडणकुाांसांदभातील कायद्याांत ससुतू्रता आणणे आवश्यक आहे.  

डॉ. मदृलु निळे याांिी सतू्रसांचालि केले. आयोगाचे जिसांपकय  अनधकारी जगदीश मोरे याांिी आभार 
मािले. 
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फोटो ओळी 
राज्य निवडणकू आयोगातरे्फ राज्य घटिेतील 73 व 74 व्या घटिा दरुूस्तीच्या रौप्यमहोत्सवानिनमत्त येथील 

एसएिडीटी मनहला नवद्यापीठाच्या पाटकर सभागहृात 7 मे 2018 रोजी आयोनजत राजकीय पक्ाांच्या काययशाळेत 
आयोगाच्या ‘निवडणकू वाता’चे प्रकाशि करण्यात आले. यावेळी उपस्स्थत राज्य निवडणकू आयकु्त श्री. ज. स. 
सहानरया याांच्यासह राष्रीय समाज पक्ाचे अध्यक् व मांत्री श्री. महादेव जािकर, आयोगाचे सनचव श्री. शेखर चन्िे, डॉ. 
सहुास पळशीकर, डॉ. नवश्वांभर चौधरी, श्री. जगदीश मोरे आदी.  

०-०-० 
 


